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Sprawozdania z IX i X 
Sesji Rady Gminy

W dniu 17 listopada 2011r. odby-
ło się IX posiedzenie Rady Gminy w 
Obrowie. 

Wójt zapoznał radnych i sołtysów z 
rejonami i wykonawcami, którzy będą 
odśnieżać i posypywać drogi i chodni-
ki na terenie  gminy Obrowo w sezo-
nie zimowym 2011/2012.

W trakcie obrad, po burzliwych dys-
kusjach radni nie podjęli uchwały w 
sprawie podatku od nieruchomości na 
2012 rok. Natomiast podjęli uchwały: 
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta 
do celów wymiaru podatku rolnego i w 
sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych, 
które nie ulegną podwyżce i pozosta-
ną na stopie zeszłorocznej. 

Następnie radni podjęli uchwa-
ły dotyczące: przedłużenia dzierżawy 
nieruchomości po byłej świetlicy w 
Brzozówce, uznania za pomniki przy-
rody dwóch jesionów w Osieku n/
Wisłą oraz  nadania nazwy ulicy Kasz-
tanowej w miejscowości Obrowo.

Po dziesięciominutowej przerwie od-
była się X sesja Rady Gminy, na któ-
rej radni podjęli uchwałę w sprawie 
podatku od nieruchomości. Cztery po-
zycje w uchwale o podatku od nieru-
chomości nie zmieniły się i pozostały 
na poziomie zeszłorocznych stawek 
tj.: 
 podatek od budynków mieszkal-

nych – 0,56 zł od 1 m2 pow. użytko-
wej,
 od budynków zajętych na prowa-

dzenie działalności gospodarczej w 
zakresie obrotu kwalifikowanym ma-
teriałem siewnym – 9,82 zł od 1m2 
powierzchni użytkowej,
 pozostałych, w tym zajętych 

na prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publiczne-
go – 4,00 zł od 1m2 pow. użytkowej,
 od budowli – 2% ich wartości.
Pozostałe pozycje uchwały uległy 

nieznacznej, bo kilkugroszowej pod-
wyżce.

Uwaga! Istotne 
zmiany w meldunkach
Od 1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie ustawa o ewidencji ludności, 

która zmieni zasady realizacji obowiązku meldunkowego. Nowe regu-
lacje przewidują m.in.:

- możliwość dopełnienia obowiązku meldunkowego przez pełnomocni-
ka, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie,

- obowiązek zameldowania się obywateli polskich i cudzoziemców – 
obywateli państw Unii Europejskiej w miejscu pobytu stałego lub czaso-
wego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca,

- możliwość wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego 
przez dokonanie zameldowania w nowym miejscu pobytu,

- możliwość wymeldowania oraz zgłoszenia wyjazdu poza granice RP w 
formie dokumentu elektronicznego,

- obowiązek obywateli polskich zgłoszenia wyjazdu za granicę na okres 
dłuższy niż 6 miesięcy,

- mniejszy niż obecnie zakres danych osobowych zgłaszanych przy do-
pełnianiu obowiązku zameldowania lub wymeldowania,

- możliwość wydania decyzji administracyjnej o wymeldowaniu z urzę-
du albo na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego ty-
tułem prawnym do lokalu,

- zniesienie kar za niedopełnienie obowiązku meldunkowego przez oby-
wateli polskich i cudzoziemców – obywateli państw UE (uchylenie art. 
147 Kodeksu wykroczeń).

W związku ze zmianami w ewidencji ludności, od 1 stycznia 2012 r. 
będą obowiązywały nowe druki meldunkowe zgodne z Rozporządzeniem 
MSWiA z dnia 29.09.2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wy-
pełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldun-
kowego (Dz. U. z 2011r. Nr 220, poz. 1306). 

Ewa Nowak

Czekamy na stare fotografie
Urząd Gminy w Obrowie zwraca się z  prośbą do mieszkańców gmi-

ny, pasjonatów i miłośników historii o odnalezienie w swych zbiorach 
zdjęć zabytkowego dworu, w którym obecnie znajduje się siedzi-
ba Urzędu Gminy w Obrowie i o umożliwienie stworzenia kopii tych 
zdjęć.

Fotografie posłużą między innymi do stworzenia dokumentacji dla 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu.

Zdjęcia można przesyłać drogą pocztową na adres Urzędu Gminy w 
Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo z dopiskiem „Dwór w 
Obrowie”, drogą elektroniczną e-mail:obrowo@obrowo.pl lub dostar-
czyć osobiście do urzędu do Marzeny Słupczewskiej pokój nr 3.

Urząd Gminy w Obrowie przypomina  
o sprawdzeniu terminu ważności  

dowodu osobistego
Dowody osobiste wydane w 2001 roku oraz dowody osobiste, wydane 

osobom niepełnoletnim w 2006 roku, tracą swoją ważność w 2011 ro-
ku.

Wniosek o wydanie dowodu należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy 
Obrowo – pokój nr 4, przynajmniej na 30 dni przed upływem terminu je-
go ważności.
Wnioski do pobrania w Urzędzie Gminy Obrowo lub na stronie interne-

towej: www.obrowo.pl – w zakładce  Urząd Gminy – wzory pism.
Od 2010 roku wymiana dowodów jest bezpłatna.
Nieważny dowód osobisty nie spełnia swoich funkcji, czyli nie potwier-

dza tożsamości i obywatelstwa, co jest ważne m.in. w kontaktach z urzę-
dami, bankami.
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UCHWAŁA NR XI/61/2011 RADY GMINY OBROWO
z dnia 8 grudnia 2011 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transporto-
wych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, 
poz. 777, Nr 149, poz. 887) w związku z art. 10 ust. 1, 2 i art. 12 ust. 4 usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2011r. 
Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) Rada Gminy uchwa-
la, co następuje:

§ 1. Wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2012 
rok wynosi rocznie:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej po-
jazdu:

1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 512 zł
2) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 702 zł
3) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 732 zł
2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej rów-

nej lub wyższej niż 12 ton wg stawek podatku określonych w załączniku 
Nr 1 do niniejszej uchwały (dostępny na stronie urzędu).

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używa-
nia łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej ze-
społu pojazdów:

1) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony 418 zł
2) od 5,5 tony i poniżej 9 ton 575 zł
3) od 9 ton i poniżej 12 ton 785 zł
4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania 

łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton wg stawek podatku określonych w 
załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały (dostępny na stronie urzędu).

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem zwią-
zanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika po-
datku rolnego od 7 ton i poniżej 12 ton 53 zł

6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez rolnika 
podatku rolnego wg stawek podatku określonych w załączniku Nr 3 do ni-
niejszej uchwały (dostępny na stronie urzędu).

7. od autobusów w zależności od liczby miejsc siedzenia:
1) mniej niż 30 miejsc 628 zł
2) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.361 zł
§ 2. Traci moc uchwała Nr IX/54/2011 Rady Gminy Obrowo z dnia 17 li-

stopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środ-
ków transportowych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podle-
ga ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomor-
skiego.

Uzasadnienie
Podwyższenie wysokości stawek od środków transportowych wynika z 

obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie stawek podatku od środków 
transportowych (M.P. Nr 95, poz. 961).
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Podczas Europejskiego Kongresu Gmin Wiejskich wójt Andrzej Wieczyñski spotka³ siê z wicepremierem 
Waldemarem Pawlakiem

Debata nad reformą europejskich wsi
Sytuacja samorządów jest co-

raz trudniejsza, coraz częściej 
wójtowie domagają się od rzą-
du konkretnych działań pomo-
cowych i przede wszystkim 
realizacji zobowiązań. Takie 
stanowisko przekazał wicepre-
mierowi Pawlakowi wójt gminy 
Obrowo, Andrzej Wieczyński. 

W Europejskim Kongresie Gmin 
Wiejskich, który odbył się w drugiej 
połowie listopada w Warszawie, 
wzięli udział wójtowie, burmistrzo-
wie i przewodniczący Rad Gmin 
Wiejskich RP, a także przedstawi-
ciele samorządów wiejskich z kra-
jów europejskich oraz wielu gości, 
w tym z Komisji Europejskiej, od 
której zależy wielkość środków na 
rozwój obszarów wiejskich w Polsce 

obszarów wiejskich rysują się per-
spektywy wykorzystania środków na 
rozwój wsi, ale też na rozwój małych 
ośrodków rozwojowych na wsiach.  
O konieczność przywrócenia wła-
ściwej równowagi na terenach miej-
skich i wiejskich w przyszłej polityce 
spójności apelował również Michel 
Delebarre, mer francuskiej Dunkier-
ki. 

- W minionych latach przeważa-
ła koncentracja na obszarach miej-
skich - mówił podczas Kongresu.  
Jak zauważyła Mercedes Bresso, 
wśród zagrożeń przyszłej polityki 
spójności jest m.in. fakt, że pań-
stwa członkowskie będą zabiegały 
o zmniejszenie środków na fundusz 
spójności. Niebezpieczna jest rów-
nież propozycja, że państwa, które 
nie będą przestrzegać paktu stabil-

byłyby wskazówką dla rządów po-
szczególnych krajów, że standardy 
trzeba opracowywać. Jego zdaniem 
to jedyna droga, „aby policzyć na-
sze pieniądze”. 

- To minimum, które musimy dać 
obywatelom Unii Europejskiej, po-
winno być ustalone i za to minimum 
w oświacie i opiece społecznej po-
winny odpowiadać rządy poszcze-
gólnych państw - mówił Mariusz 
Poznański. 

Zdaniem Adama Struzika, mar-
szałka województwa mazowieckie-
go podstawowym zadaniem obecnie 
jest wyrównywanie warunków życia 
wszystkich mieszkańców, niezależ-
nie od tego, gdzie mieszkają. Je-
go zdaniem konieczny jest dalszy 
konsekwentny rozwój infrastruktury 
technicznej, transportowej, dostę-
pu do Internetu, edukacji, kultury, 
ochrony zdrowia. Poza tym najważ-
niejsze w nadchodzącej przyszłości 
w latach 2014-2020 jest utrzyma-
nie spójnego charakteru rozwoju 
krajów UE, ale również wewnątrz re-
gionów. 

Zmiany w Karcie 
Nauczyciela?

- Nie ma dysonansu między polity-
ką wiejską a miejską, są to obsza-
ry przenikające się, zależne od sie-

bie, a jedynym naprawdę ważnym 
celem naszych działań, tych przy 
wsparciu środków europejskich po-
winno być dobre życie - mówił mar-
szałek Struzik.

Tadeusz Nalewajk, wiceminister 
rolnictwa i rozwoju wsi zwrócił z ko-
lei uwagę na problem niewystar-
czających Funduszy Unijnych na 
infrastrukturę. Jego zdaniem na te 
cele powinny być wykorzystywane 
środki z I i II filaru Wspólnej Polity-
ki Rolnej.

Kongres Gmin Wiejskich zapro-
ponował również zmianę Karty Na-
uczyciela, żeby uprościć system ich 
wynagrodzeń, wprowadzić mecha-
nizmy motywujące do dobrej pracy 
oraz zwiększyć pensum godzin do 
poziomu krajów Unii Europejskiej. 
Zaapelował także o dotacje z bu-
dżetu państwa na przedszkola i o 
współpracę z Parlamentem w za-
kresie wyrównywania szans eduka-
cyjnych na obszarach wiejskich.

Kongres zakończył się przyjęciem 
tzw. Deklaracji Warszawskiej o ro-
li polityki spójności w rozwoju ob-
szarów wiejskich. W dokumencie 
tym delegaci stwierdzili, że nale-
ży odejść od koncepcji większego 
finansowania z funduszy europej-
skich wielkich miast w nadziei, że 
pociągną one mniejsze ośrodki.

i Unii Europejskiej w latach 2014-
-2020.

- Jesteśmy w punkcie, w którym 
niezbędne jest podjęcie śmiałych 
decyzji, bowiem sytuacja samorzą-
dów staje się coraz bardziej dra-
matyczna – mówi wójt Andrzej 
Wieczyński. - Naszej gminie udaje 
się wprawdzie omijać wszelkie rafy, 
jednak wiele innych jednostek sa-
morządowych ma powody obawiać 
się zatopienia... Dlatego uważam, 
że musimy czym prędzej reformo-
wać politykę wspierania gmin wiej-
skich.

Gminę Obrowo podczas Kongresu 
reprezentowali wójt gminy Obrowo 
Andrzej Wieczyński i przewodniczą-
cy Rady Gminy Obrowo Krzysztof 
Michalski. 

Lepsze perspektywy?
- Przybyliśmy tu, aby razem z naszy-

mi polskimi partnerami rozmawiać 
o kształcie nowych Funduszy Euro-
pejskich i kierunku, w jakim zmierza 
budżet UE na lata 2014-2020 - mó-
wiła podczas Kongresu Mercedes 
Bresso, przewodnicząca Komitetu 
Regionów. - Warto podkreślić, że 
w ramach funduszy polityki rozwoju 

ności, będą ukarane poprzez wyco-
fanie środków unijnych.

Do jej wypowiedzi nawiązał Walde-
mar Pawlak, wicepremier i minister 
gospodarki, który powiedział dzien-
nikarzom, że bardzo ważne jest, 
aby konsekwencje były adekwatne 
do odpowiedzialności. 

Oświata i polityka 
społeczna

- Jeśli regiony miałyby odpowiadać 
za błędy i wypaczenia na poziomie 
rządów, a środki na rozwój regional-
ny byłyby zatrzymane, to powiększa-
łoby to jeszcze bardziej problemy i 
napięcia - ocenił Pawlak. Przewod-
niczący ZGWRP Mariusz Poznański, 
wójt Czerwonaka, mówił o stwarza-
niu  warunków, które skłonią mło-
dych ludzi do pozostania na wsi. 
Dobrze byłoby, żeby starania w tym 
kierunku były skierowane na Inter-
net szerokopasmowy, drogi, gminne 
centra rozwojowe. Dlatego zwrócił 
się z wnioskiem do przewodniczą-
cej Komitetu Regionów o wypraco-
wanie standardów europejskich w 
oświacie i polityce społecznej. By-
łyby to standardy, które można by 
powielać w całej Europie, i które 
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„Bezrobocie – To Nie Dla Nas”  
Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Finał projektu
Zakończyła się realizacja pro-

jektu systemowego pn. „Bezro-
bocie – To Nie Dla Nas” na 2011 
r., realizowanego przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ob-
rowie, w ramach Priorytetu VII. 
Promocja integracji społecznej, 
działanie 7.1., poddziałanie 7.1.1. 
Rozwój i upowszechnianie aktyw-
nej integracji przez ośrodki pomo-
cy społecznej. 

1 grudnia 2011 r. odbyło się  uro-
czyste seminarium podsumowują-
ce projekt. W seminarium wzięło 
udział 29 uczestników projektu, 
którzy realizowali cykl szkoleń z za-
kresu reintegracji społecznej i za-
wodowej.

Konferencję otworzyła Kierownik 
GOPS  Anna Domańska, która przy-
witała przybyłych gości oraz omó-
wiła realizację projektu. Natomiast 
przedstawiciel CISTOR Toruń  Ewa 
Konopa przedstawiła prezentacje 
multimedialną, podczas której ze-
brani goście,  mieli możliwość za-
poznać się z przebiegiem projektu.

W tym roku na konferencję przyby-
ła Dyrektor Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej w Toruniu – In-
stytucji pośredniczącej nr 2 -  Do-
rota Wróblewska oraz władze  Gmi-
ny Obrowo. 

Uczestnicy projektu przyjęli certyfi-
katy ukończenia szkoleń, gratulacje 
i drobne upominki oraz  podzielili 
się swoimi wrażeniami z udziału w 
projekcie.

Warto podkreślić, że w okresie 3 
lat realizacji projektu wzięło udział 
71 osób w tym 53 w ramach szko-
leń zawodowych, z czego 30% pod-
jęło zatrudnienie.

Projekty w partnerstwie zrealizo-
wane w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki:

„Zdrowiejąca Rodzina”
Uroczystą konferencją zakończyła 

się realizacja  projektu pod nazwą 
„Zdrowiejąca Rodzina” współfinan-
sowanego ze środków Unii Europej-
skiej. Projekt realizowany był przez 
Centrum Terapii i Profilaktyki w To-
runiu w partnerstwie z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 
Obrowie. Z terenu naszej gminy w 
zajęciach wzięło udział 14 osób. 

Wsparcie, które otrzymali w ramach 
projektu beneficjenci oraz człon-
kowie ich rodzin przyczyni się do 
zmniejszenia skutków uzależnień.

„Uwierzyć w siebie 
– aktywna integracja 
osób przebywających w 
rodzinach zastępczych i je 
opuszczających”. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Toruniu 6 grudnia zorganizo-
wało seminarium podsumowujące 
projekt pn. „Uwierzyć w siebie – ak-
tywna integracja osób przebywają-
cych w rodzinach zastępczych i je 
opuszczających”, przeznaczony dla 
osób niepełnosprawnych, w któ-
rym udział wzięło 10 mieszkańców 
naszej gminy. Zaletą projektu była 
aktywna rehabilitacja połączona z 
elementami wypoczynku i rekreacji. 
Osoby z niepełnosprawnością  z te-
renu naszej gminy w trakcie projektu 
mogli poprawić sprawność ogólno - 
fizyczną, kondycję psychiczną oraz 

nauczyli się rozwijać swoje zaintere-
sowania i umiejętności społeczne. 
Realizacja projektu była możliwy 
dzięki współpracy GOPS w Obrowie 
i PCPR w Toruniu.

„ KIS Nad Drwęcą”
18 listopada 2011r. odbyło się 

podsumowanie projektu  współ-
finansowanego przez Unię Euro-
pejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego pn. Klub In-
tegracji Społecznej „Nad Drwęcą” 
prowadzonym przez GOPS w Lubi-
czu. Z terenu Gminy Obrowo, w pro-
jekcie wzięły udział 4 osoby, które 
skorzystały z różnego rodzaju szko-
leń zawodowych oraz warsztatów 
społecznych. Na  konferencji pod-
sumowującej omówiono przebieg 
projektu, uwarunkowania rozwoju 
gospodarczego i społecznego oraz 
tworzenie spółdzielni socjalnych. 
Gala zakończyła się uroczystym 
wręczeniem zaświadczeń uczestni-
kom projektu.

Żeby uwierzyli w siebie
W Środowiskowym Domu Samopo-

mocy w Osieku nad Wisłą prowadzo-
ne były od końca czerwca do początku 
września zajęcia w ramach projektu 
„Uwierzyć w siebie – aktywna integra-
cja osób przebywających w rodzinach 
zastępczych i je opuszczających”.

Projekt realizowany był przez PCPR 
w Toruniu i obejmował następujące 
warsztaty tematyczne: dogoterapia, 
zajęcia sportowe, warsztaty multime-
dialne,  podstawowych umiejętności 
życiowych,  kreatywności oraz muzy-
koterapii.  

W ramach spotkań uczestnicy do-
wiadywali się, jak aktywnie spędzać 

czas wolny, przygotowywać sobie po-
siłki, dbać o higienę i radzić sobie w 
codziennym życiu. Dużą popularno-
ścią cieszyły się warsztaty dogotera-
pii, podczas których uczestnicy mieli 
bezpośredni kontakt ze specjalnie wy-
szkolonym psem.

W programie brało udział 10 osób 
z terenu gminy Obrowo i 21 uczestni-
ków Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Osieku nad Wisłą. 

Zwieńczeniem programu był tur-
nus rehabilitacyjny zorganizowany w 
dniach 13 – 26.09.2011 w miejsco-
wości Dąbki nad morzem.
Rafał Ciesielski, ŚDS w Osieku n/Wisłą

Zespół Interdyscyplinarny
18.11.2011 r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Interdyscyplinar-

nego, podczas którego członkowie zapoznali się z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 13.09.2011 r. w sprawie procedury „ Niebieskie Karty” 
oraz wzorów jej formularzy. Przewodniczący zespołu omówił dotychczas 
podjęte działania przez grupy robocze na rzecz rodzin dotkniętych prze-
mocą w rodzinie.

WIGILIA 2011
Dnia 19 grudnia zgodnie z wieloletnią tradycją w świetlicy przy Urzędzie 

Gminy odbędzie się uroczysta Wieczerza Wigilijna dla osób samotnych 
i bezdomnych – mieszkańców Gminy Obrowo. Spotkanie wigilijne zosta-
nie zorganizowane dzięki sponsorom oraz współpracy GOPS z Zarządem 
PKPS w Obrowie. Podczas spotkania będziemy uczestniczyć, we wspól-
nym kolędowaniu i dzieleniu się opłatkiem. Główną atrakcją będzie wy-
stęp najmłodszych dzieci Zespołu Muzycznego pod kierunkiem Grzegorza 
Filuta.

Zbiórka żywności 
W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie zorganizował zbiórkę żywności 
dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy. W tym celu 
w dniach od 1-16 grudnia 2011r. w punktach spożywczych zostały wy-
znaczone miejsca gdzie każdy z nas może podzielić się dobrym sercem. 
Wszystkim „Świętym Mikołajom” serdecznie dziękujemy.

Żywność dla osób potrzebujących w ramach współpracy 
GOPS i PKPS.

W ramach programu PEAD w 2011r. Polski Komitet Pomocy Społecz-
nej w Obrowie przy współpracy z GOPS objął pomocą 1496 osób z terenu 
Gminy Obrowo. Rozdysponowano 67942,4 kilogramów artykułów spożyw-
czych w takich asortymentach jak: mąka, różnego rodzaju kasze, maka-
ron, ryż, płatki kukurydziane, musli, krupnik, kawa zbożowa, herbatniki, 
chleb chrupki, makaron z gulaszem, zupa pomidorowa, ser, mleko i ma-
sło.
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Uczniowie i nauczyciele z Gimnazjum w Dobrzejewicach w Angelholm w Szwecji w ramach Programu Comenius

Skandynawia u naszych stóp
Pod koniec września grupa 16 

uczniów z Gimnazjum nr 2 w Do-
brzejewicach wyjechała do Szwe-
cji. Nadrzędnym celem projektu 
„Santa Maria Spaceship” w ra-
mach Comeniusa jest rozwijanie 
umiejętności porozumiewania się 
w języku angielskim  oraz posze-
rzanie wiedzy na temat przyszłości 
ludzkości. 

Po przybyciu do szwedzkiego An-
gelholm i całodziennej podróży zo-
staliśmy zakwaterowani w ośrodku 
Lingvallen, w którym mieliśmy po-
zostać przez następne 2 dni. Dru-
gi dzień pobytu rozpoczęliśmy od 
spaceru po urokliwej okolicy ośrod-
ka. Następnie spotkaliśmy się z na-
uczycielami i uczniami ze Szwecji i 
Chorwacji, po czym udaliśmy się w 
podróż po Angelholm i okolicach, 
gdzie mieliśmy okazję zobaczyć 
m.in. miejscowość turystyczną, sta-
rą osadę rybacką  oraz protestanc-
ki kościół, w którym spotkaliśmy 
się z panią pastor.

Po południu opuściliśmy Lingval-
len. Uczniowie zostali zabrani przez 
szwedzkie rodziny na kolację, zaś 
nauczyciele pojechali na przyjęcie 
integracyjne w ośrodku Tossjo zor-
ganizowane przez nauczycieli ze 
szkoły Kungsgardskolan w Angel-
holm. 

Do ośrodka wrócili nasi ucznio-
wie, również pełni dobrych wrażeń. 

W poniedziałek, który był czwar-
tym dniem pobytu, pojechaliśmy 
do szkoły Kungsgardskolan, gdzie 
mogliśmy zazdrosnym okiem po-
patrzeć na wyposażenie pracowni 
dydaktycznych. Następnie uczestni-
czyliśmy w E-Day, gdzie zaprezento-
waliśmy naszą szkołę, region oraz 
Polskę. Uczniowie z wszystkich 3 
krajów chodzili między prezenta-
cjami Polaków i Chorwatów i brali 
udział w konkursach oraz słucha-
li piosenek i oglądali filmy. Po za-
kończeniu prezentacji poprosiliśmy 
wszystkich, by poczęstowali się to-
ruńskimi  piernikami (które rozeszły 
się błyskawicznie!). 

Wtorek, piąty dzień pobytu, był 
dniem negocjacji na tematy zwią-
zane ze statkiem „Santa Maria”.  
Przedstawiciele każdego z krajów 
prezentowali swoje pomysły na roz-
wiązanie kilku ważnych kwestii do-
tyczących przeżycia ludności na 
statku kosmicznym. Nasi uczniowie 
pod względem językowym wypadli 
nieźle, nie ustrzegli się błędów, ale 
nie bali się mówić, pytać i bronić 
swoich racji. Warto wspomnieć, że 
wiele naszych argumentów zostało 
przyjętych i zaakceptowanych przez 
zespoły ze Szwecji i Chorwacji.

Ostatniego dnia, w środę, ponow-
nie pojechaliśmy (już z bagażami) 
do szkoły Kungsgardskolan, gdzie 
obserwowaliśmy i uczestniczyliśmy 

w różnych zajęciach szkolnych. Po-
tem nastąpiło spotkanie pożegnal-
ne, podsumowujące pobyt uczniów 
i nauczycieli z Polski i Chorwacji w 
szwedzkim Angelholm, wspólnie 
dokonaliśmy oceny rezultatów  pro-
jektu „Santa Maria” w czasie poby-
tu w Szwecji. 

Po opuszczeniu Angelholm udali-
śmy się ze Szwecji do stolicy Danii   
Kopenhagi, gdzie zwiedzaliśmy cen-
trum miasta oraz kupiliśmy drobne 
pamiątki za wymienione w kanto-
rze złotówki na korony duńskie. 
Trzeba przyznać, że Kopenhaga ro-
bi kolosalne wrażenie pod wzglę-
dem swojego zróżnicowania, jeśli 
chodzi o ludność w nim przebywa-
jącą, a także potężną ilość rowerów 
na placach i ulicach samego cen-
trum stolicy.  Następnie wróciliśmy 

do szwedzkiego Malmö, skąd  uda-
liśmy się w podróż powrotną do Pol-
ski. Lot samolotem Airbus 320 na 
wysokości 11000 metrów z Malmö 
do Gdańska był dla całej naszej gru-
py wielkim przeżyciem.

Obecnie pracujemy nad kolejną 
częścią projektu w naszych szko-
łach. Do kolejnego wyjazdu w ma-
ju 2012r , tym razem do Podgory 
w Chorwacji, przygotowujemy kolej-
ną grupę uczniów klas I i II. Biorąc 
pod uwagę zaangażowanie uczest-
ników w realizację projektu, które 
zaprezentowali w Szwecji, mamy 
nadzieję, że dalsza część pracy nad 
„Santa Maria Spaceship” również 
przyniesie nam przygodę intelektu-
alną i rozwój językowy, a przy okazji 
dużo dobrej zabawy.

Maratończyk nagrodzony 
Marszałek województwa kujawsko-

-pomorskiego Piotr Całbecki uhonoro-
wał sportowców i działaczy sportowych 
z naszego regionu. Znalazł się wśród 
nich wybitny polski maratończyk, Ka-
zimierz Musiałowski, organizator po-
pularnych imprez biegowych w naszej 
gminie. 

Zarząd Województwa kujawsko-po-
morskiego przyznał nagrody meda-
listom mistrzostw świata i Europy, 
laureatom Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży, a także zasłużonym dzia-
łaczom sportowym z regionu. Wśród 
uhonorowanych zawodników są mi-
strzowie świata w podnoszeniu cięża-
rów Adrian Zieliński z Tarpana Mrocza 
i Marcin Dołęga z bydgoskiego Zawi-
szy.

Uroczyste wręczenie wyróżnień od-
było się 15 grudnia w toruńskim Cen-
trum Targowym Park.

- Nagrody samorządu województwa, 
są wyrazem uznania dla sportowców 
promujących nasz region w kraju i na 
świecie. To ogromna radość, gdy re-

prezentanci Kujaw i Pomorza stają 
na medalowym podium, a ich cięż-
ka praca i konsekwencja w dążeniu 
do celu zmienia się w wielki sportowy 
sukces. Życzę im kolejnych rekordów 
– mówił marszałek Piotr Całbecki.   
W tym roku nagrodzono 45 meda-
listów mistrzostw świata i Europy. 
Oprócz ciężarowców są to między in-
nymi wioślarze, kajakarze, kolarze i 
lekkoatleci. Nagrody trafią też do 269 
sportowców, którzy stawali na po-
dium podczas tegorocznych zawodów 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 
w sportach zimowych, halowych i let-
nich.

Samorząd województwa przyznał też 
nagrody 66 działaczom sportowym. 
To osoby aktywnie zaangażowane w 
organizację szkoleń dzieci młodzieży 
oraz imprez sportowych. Suma środ-
ków przeznaczonych na tegoroczne 
nagrody to 285 tysięcy złotych na 
wyróżnienia sportowców i 89 tysięcy 
złotych na wyróżnienia działaczy spor-
towych. 
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Nekropolia we wsi £êg-Osiek odnowiona dziêki wspólnej pracy

Historię trzeba utrwalać
To już kolejne miejsce pamięci, 

które zostało odkryte i odrestauro-
wane dzięki zaangażowaniu wielu 
ludzi dobrej woli, w tym wójta An-
drzeja Wieczyńskiego. 22 paździer-
nika 2011 r. odbyła się uroczystość 
z okazji zakończenia prac renowa-
cyjnych na cmentarzu olendersko-
-ewangelickim we wsi Łęg-Osiek. 

Uroczystość rozpoczęła się na-
bożeństwem ekumenicznym z 
udziałem pastora parafii Ewangelic-
ko-Augsburskiej w Toruniu, Jerzego 
Molina, ks. Andrzeja Prokopowicza 
proboszcza parafii w Osieku nad 
Wisłą, a także licznie przybyłych 
mieszkańców wsi Łęg-Osiek i oko-
lic oraz zaproszonych gości.

Wszystkich przywitał Michał Kokot, 
przybliżając jednocześnie przebieg 
prac renowacyjnych na cmentarzu, 
trwających z przerwami od kwiet-
nia do października 2011 r. Dzięki 
pomocy strażaków z OSP w Osie-
ku, dzieci i młodzieży z miejscowej 

Szkoły Podstawowej, a także wolon-
tariuszy udało się całkowicie oczy-
ścić teren z krzewów bzu, odkopać 
i zrekonstruować ponad 30 gro-
bów. Prawdziwą perełką okazał się 
nagrobek w kształcie mennonickiej 
steli Helmuta Wollschlagera z XVIII 
w. wykonany z piaskowca gotlandz-
kiego (najprawdopodobniej wykorzy-
stywanego jako balast na statkach 
rzecznych pływających niegdyś po 
Wiśle).

W trakcie nabożeństwa ekume-
nicznego dokonano także poświę-
cenia nowego krzyża, postawionego 
w miejscu starego. 

Przekazanie cmentarza pod opie-
kę szkole nastąpiło w drugiej czę-
ści uroczystości w budynku Szkoły 
Podstawowej w Osieku nad Wisłą, 
gdzie dla przybyłych gości stworzo-
no wystawę dokumentującą prze-
bieg prac porządkowych. Następnie 
na ręce dyrektora szkoły pani  Ka-
tarzyny Wachowskiej i przedsta-

wicieli braci uczniowskiej został 
uroczyście przekazany i podpisany 
akt opieki nad odrestaurowanym 
cmentarzem, który po niemalże 70-
-latach zapomnienia na nowo zaist-
niał w świadomości mieszkańców 

wsi Łęg-Osiek i pobliskich okolic. 
Za pomoc przy pracach w odre-

staurowaniu cmentarza wszystkim 
wolontariuszom i darczyńcom jesz-
cze raz serdecznie dziękujemy.

Jacek Melerski

Pomnik ofiar hitlerowców w Silnie – odnowiony

Pamięć na skraju lasu
Pomnik Pamięci Ofiar Terroru Hi-

tlerowskiego w Silnie został odno-
wiony. To kolejny element decyzji 
wójta oraz radnych, którzy reali-
zują obietnicę uporządkowania 
miejsc pamięci znajdujących się 
na terenie gminy Obrowo. 

18 listopada 2011 roku doko-
nano odbioru prac przy renowacji 
pomnika Pamięci Ofiar Terroru Hi-
tlerowskiego z terenu Gromady Sil-
no 1939 – 1945 – bo tak dokładnie 
brzmi jego pełna nazwa. Pomnik 
znajduje się na skraju lasu nieopo-
dal harcówki w miejscowości Silno.

 Prace konserwatorskie polegały 
m. in. na wykonaniu płyty nagrobko-
wej, odnowieniu tablicy z napisem, 
wykonaniu krzyża i ogrodzenia.

 Środki na ten cel zostały pozy-
skane z Kujawsko – Pomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w ramach 
porozumienia pomiędzy wojewodą 
a wójtem gminy Obrowo. Dzięki tej 
współpracy i środkom finansowym 
corocznie możemy ratować od za-
pomnienia pomniki oraz mogiły, 
które są częścią naszej historii i w 
ten sposób zostają w naszej pamię-
ci na dłużej.

Jak byæ patriot¹ w dzisiejszych czasach?

Na patriotyczną nutę
Aby być patriotą należy miłować 

i szanować swój kraj, naród. 
Ważne jest żeby pamiętać o trady-

cjach i obchodzić święta z należy-
tym szacunkiem. W związku z tym 
w Szkole Podstawowej w Łążynie II 
w dniu 10 listopada 2011 r. odbył 
się I Gminny Konkurs Piosenki Pa-
triotycznej „Tu wszędzie jest Moja 
Ojczyzna”. 

W Konkursie uczestniczyły wszyst-
kie szkoły podstawowe z tere-
nu gminy Obrowo. Każdy zespół w 
dwóch kategoriach wiekowych: kla-
sy I – III i IV – VI zaprezentowały 

utwór muzyczny o tematyce patrio-
tycznej. Jury w składzie: wójt An-
drzej Wieczyński, inspektor oświaty 
Uruszula Słupczewska i członkowie 
zespołu ludowego „Kawęczynianki” 
radna Maria Lewandowska i Urszu-
la Dudek mieli wielki dylemat w wy-
łonieniu laureatów. Zwycięzcami w 
obu kategoriach byli uczniowie SP 
w Brzozówce. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali dy-
plomy, statuetki oraz słodycze. Or-
ganizatorzy dziękują wszystkim za 
udział w konkursie.   

Hanna Affelt
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Tak buduje siê tradycjê i szacunek do przesz³oœci w 
szkole w Brzozówce

Wieczernica z Patronem
„Dni z Patronem” w Szkole Pod-

stawowej w Brzozówce to wielkie 
wydarzenie w życiu szkoły. 25 paź-
dziernika odbyła się tam wieczor-
nica poświęcona pamięci Janusza 
Korczaka.  

„Dni z Patronem” to cykl mie-
sięcznych działań uczniów i nauczy-
cieli, mających na celu przybliżenie 
tej znakomitej postaci, utrwalenie 
elementów tradycji szkolnej oraz 
zintegrowanie społeczności szkol-
nej i lokalnej.

Przez trzy tygodnie październi-
ka, każdego poranka, uczniowie ze 
swoimi wychowawcami rozpoczyna-
li dzień od zaśpiewania pieśni szko-
ły, co pozwoliło doskonale poznać 
słowa i melodię oraz nauczyć wła-
ściwej dla niej postawy i szacunku.

Postać patrona była przybliża-

na i eksponowana  poprzez gazet-
ki szkolne, konkursy i wystawy, jak 
również wspólne czytanie lektury 
„Król Maciuś I”. 

W październikowy wieczór, w świe-
tle migocących świec, licznie przy-
byli rodzice, mieli okazję obejrzeć 
prezentację multimedialną po-
święconą Januszowi Korczakowi, 
konkurs wiedzy na temat życia i 
twórczości patrona  - „Jeden z pię-
ciu”, jak również wręczenie nagród 
w konkursach plastycznych i literac-
kich. Goście mogli także zobaczyć 
wystawiony w holu szkoły sztandar, 
zapoznać się z jego krótką histo-
rią oraz wpisać się do kroniki szkol-
nej.

Uroczystość umilił słodki poczę-
stunek.

Elżbieta Czechowska

Sześć oddziałów z uśmiechem
Przy Zespole Szkół w Osieku nad 

Wisłą funkcjonuje sześciooddziało-
we przedszkole. Wszystkie organi-
zowane w nim zajęcia podzielone 
są na obowiązkowe, dodatkowe, te-
rapeutyczne i dowolne.

Na zajęciach obowiązkowych dzie-
ci zdobywają podstawowe umie-
jętności, które będą potrzebne w 
dalszej nauce – śpiewają, rysują, 
słuchają, opowiadają, ćwiczą, po-
znają otaczający je świat. Udział w 
zajęciach dodatkowych – religia, ryt-
mika, j. angielski wspomaga ogólny 
rozwój naszych pociech. 

Nasze dzieci od najmłodszych lat 
objęte są fachową opieką peda-
gogiczno – psychologiczną. Orga-
nizujemy zajęcia z zakresu terapii 
pedagogicznej, socjoterapii, logo-
pedii, rewalidacji. Dzieci i rodzice 
na co dzień mogą skorzystać z po-

mocy pedagoga. W ubiegłym roku 
nasze przedszkolaki brały udział w 
wielu konkursach.
 Gminny Konkurs Interpretacji 

Wierszy dla Dzieci – I i II miejsca
 Gminny Konkurs Piosenki Wio-

sennej – I miejsce
 Gminny Konkurs Teatralny 

„Wiosna wokół nas” – I miejsce
 Gminny Konkurs Recytatorski – 

I i II miejsca 
 Gminny Konkurs Przyrodniczy 

„Wiosna wokół nas” – IV miejsce 

Sukcesy naszych najmłodszych 
zawdzięczamy świetnie przygoto-
wanej kadrze pedagogicznej i nie-
pedagogicznej, a także wspaniałym 
rodzicom, którzy bardzo aktywnie 
włączają się w organizacje uroczy-
stości i wyjazdów.
Więcej na: osiek.sp.w.interia.pl

 Katarzyna Wachowska

Rozstrzygniêto konkurs ekologiczny w szkole w Zêbowie. W uroczystym 
zakoñczeniu wzi¹³ udzia³ starosta Miros³aw Graczyk

Zielona edukacja najmłodszych
„Z ekologią żyjmy w zgodzie i po-

móżmy w tym przyrodzie” - pod taką 
nazwą przeprowadzony został kon-
kurs w Szkole Podstawowej w Zębo-
wie dla dzieci z klas I – III. Połączony 
został z warsztatami florystycznymi, 
zaś jego organizatorem było Wiejskie 
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe  
„Edukacja Dla Demokracji” w Zębo-
wie  przy  wsparciu finansowym Sta-
rostwa Powiatowego w Toruniu.

Organizatorem konkursu był organ 
prowadzący szkołę.  Świadkami na-
szych ekologicznych zmagań byli sta-
rosta: Mirosław Graczyk, członek 
Zarządu Powiatu, Mirosław Nawro-
tek oraz przedstawicielka Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa w Toruniu Edyta Zakrzewska, 
dyrektorzy zaproszonych  szkół Re-
nata Nowakowska,  Anna Koźlikow-
ska,  Katarzyna Wachowska, Mariola 
Nagórka  i radny gminy Obrowo Sta-
nisław Strzelecki.  Zaproszeni goście  
oceniali  prace plastyczne i scenki ro-
dzajowe.                                                                                   

Za stołem w jury zasiedli: przed-
stawiciel Nadleśnictwa Dobrzejewi-

ce Bohdan Hornicki, florysta –plastyk 
Małgorzata  Stankiewicz- Maślan-
ka, ogrodnik Leonard Werner, prezes 
Stowarzyszenia  Mirosława Sucho-
rzyńska. 

Konkurs był realizowany na przeło-
mie miesiąca września i października 
w dwóch etapach:

• I etap - przygotowanie przez 
uczestników konkursu (uczniów klas 
I-III) pracy plastycznej oraz scenki ro-
dzajowej związanej z tematem kon-
kursu (we własnych szkołach). 

• II etap  - prezentacja przygotowa-
nych prac i udział w dalszej części 
konkursu (test quiz, krzyżówki, rebu-
sy, puzzle, zagadki) przeprowadzo-
nego w świetlicy wiejskiej na terenie 
pałacowo-parkowym przy Szkole Pod-
stawowej w Zębowie. 

W czasie konkursu dzieci (48 
uczniów) pogłębiły swoją wiedzę o naj-
bliższym środowisku przyrodniczym i 
ekologii. Miały okazję podziwiać pięk-
no okolicznej przyrody, a także wyko-
rzystania wiedzy z różnych źródeł do 
wykonania zadań praktycznych.

Uczestnicy konkursu, jak i chętni wi-

dzowie, wzięli  udział w warsztatach 
florystycznych, przeprowadzonych 
przez Małgorzatę Stankiewicz-Maślan-
ka, by zdobyć umiejętność wykorzy-
stywania materiału przyrodniczego w 
życiu codziennym do upiększania wła-
snego otoczenia. Poznali właściwości 
niektórych roślin. Wcześniej ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Zębowie 
zgromadzili materiał przyrodniczy, 
a ich rodzice przygotowali świetlicę 
wiejską.                

  Na zakończenie konkursu zaplano-
wano wręczenie nagród książkowych 
i dyplomów dla wszystkich uczestni-
ków konkursu. 

Mariola Nagórka

Nagrody główne
I miejsce - SP Dobrzejewice

II miejsce - SP Osiek nad Wisłą

III miejsce - SP Zębowo
Konkurs wiedzy ekologicznej po-

łączony z warsztatami florystyczny-
mi „Z ekologią żyjmy w zgodzie i 
pomóżmy w tym przyrodzie”  przy-
gotowali nauczyciele Szkoły Pod-
stawowej w Zębowie Mirosława 
Rumińska, Agnieszka Celmer i Ma-
riola  Nagórka.

Projekt spotkał się z dużym za-
interesowaniem społeczności 
lokalnej. Największym zaintere-
sowaniem cieszyły się warsztaty 
florystyczne (około 90 osób), na 
których dzieci wraz z nauczyciela-
mi i przybyłymi rodzicami wykona-
ły własne kompozycje z materiału 
przyrodniczego. 
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Konkurs wiedzy o regionie

Ziemia Dobrzyńska 
to ich pasja

W tegorocznej edycji Konkursu 
Wiedzy o Ziemi Dobrzyńskiej „Zie-
mia Dobrzyńska Moja Mała Oj-
czyzna”, organizowanego przez 
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Do-
brzyńskiej, Zespół Szkół im. Jana 
Pawła II w Obrowie reprezentowa-
ły drużyny ze szkoły podstawowej 
w składzie: Natalia Golan, Dorota 
Gerc i Paulina Wysakowska oraz 
gimnazjum: Karolina Kończalska, 
Ewelina Wierzbowska i Katarzyna 
Kawczyńska. 

Finały konkursu odbyły się w 
23.11.2011 r. w Szkole Podsta-
wowej w Jastrzębiu  i 25.11.2001 
r. w Publicznym Gimnazjum w Tłu-
chowie. Uczennica Karolina Koń-
czalska zajęła I miejsce i wygrała 

konkurs w kategorii indywidualnej. 
Drużyna gimnazjum zajęła I miej-
sce, a uczennice szkoły podstawo-
wej III miejsce. W konkursie brało 
udział 63 uczniów z 16 szkół re-
gionu. Celem konkursu było upo-
wszechnianie wiedzy o regionie 
wśród młodzieży szkolnej, a tema-
tyka pytań konkursowych bardzo 
szeroka obejmowała historię regio-
nu, zabytki, słynne postacie, her-
by miejscowości, herby szlacheckie 
rodów dobrzyńskich, miejsca kultu 
religijnego, środowisko geograficz-
no - przyrodnicze oraz wiedzę o kul-
turze. 

Uczennice przygotowywał nauczy-
ciel historii ZS w Obrowie Maciej 
Bandrowski.

Uczniowie szkó³ w Dobrzejewicach i Obrowie 
uczestnicz¹ w zajêciach z nauki p³ywania

Unijną żabką 
Środki unijne nie płyną tylko na 

poprawę infrastruktury gminy Ob-
rowo, ale również korzystają z 
nich uczniowie gminnych placówek 
oświatowych. W Dobrzejewicach i 
Obrowie za unijne pieniądze uczą 
się pływać.

Zajęcia z nauki pływania rozpo-
częły się w listopadzie. Zajęcia są 
bezpłatne, współfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego.  Kurs-szkolenie trwa 6 
miesięcy i kończy się w kwietniu 
2012 roku.

W zajęciach pn. „Naucz dziecko 
pływać” 90 uczniów i uczennic ze 
Szkoły Podstawowej w Dobrzejewi-
cach uczestniczy w nauce pływa-
nia. Natomiast w drugim projekcie 

pn. „Pływanie dla Twojego dziecka” 
uczestniczy 90 uczniów i uczennic 
ze Szkoły Podstawowej w Obrowie, 
pobierających naukę w kasach II-VI. 
Kurs obejmuje 20 godzin praktycz-
nej nauki pływania i 2 godziny teo-
retyczne dla każdej ze szkół.

Podczas zajęć dzieci doskona-
lą swoje umiejętności pływackie, a 
na zajęciach teoretycznych pozna-
ją zasady bezpiecznego korzystania 
z kąpielisk oraz uczą się zachowań 
związanych z bezpieczeństwem 
podczas kąpieli. 

Na zakończenie kursu-szkolenia  
uczestnicy otrzymają pamiątkowe 
dyplomy oraz nagrody.  

Pomysłodawcą i organizatorem 
kursu-szkolenia jest KLEO-PAT Ja-
rosław Bączkowski z Głogowa.

Pod patronatem marsza³ka województwa

Myśliwi w szkole
„Myśliwi dzieciom – dzieci – zwie-

rzętom” - pod taką nazwą dzieci i 
uczniowie Zespołu Szkół w Osieku 
nad Wisłą wraz z Kołem Łowieckim 
„ZLOT” realizują program ekologicz-
no – łowiecki. Patronat nad progra-
mem objął marszałek Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego. Program 
realizowany będzie w latach 2010 
– 2015. 

W ramach programu prowadzone 
są lekcje dla każdej grupy wiekowej 
(przedszkole i szkoła) w oparciu o 
dostarczone scenariusze i pomoce 
dydaktyczne (plansze przedstawia-
jące zwierzęta, puzzle, kolorowan-
ki, krzyżówki). 

Zajęcia urozmaicane są obecno-
ścią myśliwego z psem prezentują-

cego akcesoria myśliwskie. 
W trakcie trwania programu od-

bywają się wycieczki po okolicach 
Osieka oraz konkursy.

W listopadzie został rozstrzygnię-
ty konkurs fotograficzny, w którym 
I miejsce zdobyła uczennica klasy 
VI Barbara Ćwiklińska. Na uroczy-
stym spotkaniu otrzymała dyplom i 
nagrodę – aparat fotograficzny. Na-
grodę wręczyli Prezes Koła Łowiec-
kiego ZLOT  Stanisław Wierzbawski 
i  Henryk Kowalski, odpowiedzialny 
za realizację programu. Najbliższe 
zadania to przygotowanie karmni-
ków i zgromadzenie pokarmu dla 
ptaków oraz konkurs dla dzieci i do-
rosłych – „Jaki to ptak”. 

 Katarzyna Wachowska

Kampania dla naszej przyszłości
Uczniowie klas I-III Szkoły Podsta-

wowej w Łążynie II biorący udział w 
projekcie „Z małej szkoły w wielki 
świat” zorganizowali kampanię in-
formacyjną pt.: „Kampania dla przy-
szłości”.

Wspólnie wypracowali różne spo-
soby mówiące o tym jak należy 
dbać o nasze otoczenie i naszą 
społeczność aby w przyszłości żyło 
nam się lepiej.

Oto te sposoby:
• segregujemy śmieci,

• oszczędzamy energię we wła-
snym domu, 

• kupujemy lokalne produkty w 
miejscowych sklepikach,

• dbamy o czystość okolicy,
• szanujemy zieleń: lasy, łąki, po-

la, zbiorniki wodne,
• szanujemy rodzinny folklor,
• wspólnie dbamy o sprawy na-

szej społeczności - naszej małej oj-
czyzny.

Anna Jesiołkowska 
n-lka SP Łążyn II
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Dobre wiadomoœci dla obcokrajowców 

Wojewoda pozwoli zostać
Od 1 stycznia 2012 roku rusza 

abolicja dla cudzoziemców, którzy 
nielegalnie przebywają w Polsce. 
Cudzoziemcy, którzy chcą zalegali-
zować swój pobyt będą musieli w 
ciągu 6 miesięcy złożyć wnioski do 
właściwego wojewody.

Kto może skorzystać z 
abolicji?

Z abolicji mogą skorzystać cudzo-
ziemcy, którzy przebywają w Pol-
sce:
 nieprzerwanie* co najmniej od 

20 grudnia 2007 roku, których po-
byt jest nielegalny w dniu wejścia w 
życie ustawy, czyli 1 stycznia 2012 
roku;

*Nieprzerwanie, czyli gdy żad-
na z przerw w pobycie cudzoziem-
ca w Polsce nie była dłuższa niż 6 
miesięcy i nie przekroczyła łącznie 
10 miesięcy w badanym okresie. 
Chyba że przerwa była spowodo-
wana wykonywaniem obowiązków 
zawodowych lub świadczeniem pra-
cy poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (na podstawie umowy za-
wartej z pracodawcą, którego sie-
dziba znajduje się na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej), towa-
rzyszeniem małżonkowi wykonu-
jącemu obowiązki zawodowe lub 
świadczącemu pracę we wspomnia-
nych warunkach lub była spowodo-
wana leczeniem. 

oraz cudzoziemcy, którzy przeby-

wają w Polsce:
 nieprzerwanie co najmniej od 1 

stycznia 2010 roku, którym przed 
tym dniem została wydana osta-
teczna decyzja o odmowie nada-
nia statusu uchodźcy, zawierająca 
orzeczenie o wydaleniu i których po-
byt w Polsce jest nielegalny w dniu 
wejścia w życie ustawy;
 wobec których 1 stycznia 2010 

roku trwało postępowanie w spra-
wie nadania statusu uchodźcy 
wszczęte na skutek kolejnego wnio-
sku.

Na jak długo 
cudzoziemiec 
zalegalizuje swój pobyt?

Zalegalizowanie pobytu odbę-
dzie się w formie zezwolenia na 
zamieszkanie na czas oznaczony, 
które będzie udzielane na 2 lata. 
W tym czasie cudzoziemiec może 
podjąć zatrudnienie na podstawie 
umowy o pracę bez zezwolenia oraz 
prawnie uregulować swój dalszy po-
byt w Polsce. Postępowania w tych 
sprawach poprowadzą wojewodo-
wie oraz Szef Urzędu do Spraw Cu-
dzoziemców.

Kiedy trzeba złożyć 
wniosek o abolicję?

Wnioski o zalegalizowanie poby-
tu w Polsce cudzoziemcy powinni 
składać przez okres 6 miesięcy od 

dnia wejścia w życie ustawy, czyli 
od 1 stycznia 2012 r. do dnia 2 lip-
ca 2012 r.

Gdzie można składać 
wnioski o abolicję?

Od 1 stycznia 2012 roku wnioski 
o zalegalizowanie swojego pobytu 
cudzoziemcy będą musieli złożyć 
u wojewody właściwego ze wzglę-
du na miejsce swojego pobytu. 
Wnioski o zalegalizowanie swoje-
go pobytu cudzoziemcy będą mu-
sieli złożyć (osobiście lub pocztą) w 
wydziale lub oddziale do spraw cu-
dzoziemców urzędu wojewódzkiego 
właściwego ze względu na miejsce 
swojego pobytu.

Kiedy nastąpi odmowa 
udzielenia zezwolenia na 
zamieszkanie w trybie 
abolicji?

Cudzoziemiec nie uzyska zezwole-
nia na zamieszkanie na czas ozna-
czony w trybie abolicji gdy:
 nie będzie spełniał wymogów 

do udzielenia tego zezwolenia;
 jego dane znajdują się w Sys-

temie Informacyjnym Schengen do 
celów odmowy wjazdu i zostały wpi-
sane przez inne państwo obszaru 
Schengen;
 w postępowaniu w sprawie 

udzielenia tego zezwolenia został 
złożony wniosek lub zostały przed-

stawione dokumenty zawierające 
nieprawdziwe dane osobowe lub 
fałszywe informacje;
 w postępowaniu w sprawie 

udzielenia tego zezwolenia, w celu 
użycia za autentyczny, podrobił lub 
przerobił dokument bądź używał ta-
kiego dokumentu jako autentyczne-
go;
 wymagają tego względy obron-

ności lub bezpieczeństwa państwa 
albo ochrony bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego lub interes Rze-
czypospolitej Polskiej;
 jego dane znajdują się w wy-

kazie cudzoziemców, których po-
byt na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej jest niepożądany i zostały 
tam umieszczone na podstawie art. 
128 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 
czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.

Telefon Informacyjny w 
sprawie abolicji

W Urzędzie do Spraw Cudzoziem-
ców działa telefon informacyjny, 
pod którym można uzyskać infor-
macje na temat abolicji dla cudzo-
ziemców przebywających w Polsce 
nielegalnie.

Telefon (22) 601-75-25 czyn-
ny będzie w poniedziałki, wtorki, 
czwartki i piątki od godziny 8.15 do 
16.15. W środy od godziny 15.00 
do 20.00. Informacje udzielane bę-
dą w językach: polskim, angielskim, 
rosyjskim, wietnamskim.

Stawki podatkowe obowiązujące w 2012r. w Gminie Obrowo
Stawki podatku od nieruchomości w roku 2012 wynoszą:

A. od gruntów:
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu 

na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,73 
zł od 1m2 powierzchni,

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni 
wodnych – 4,33 zł od 1 ha powierzchni,

3. od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statusowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego – 0,21 zł od 1 m2  powierzchni,

B. od budynków i ich części:
1. mieszkalnych – 0,56 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budyn-

ków mieszkalnych lub ich części zajętych na jej prowadzenie – 18,20 
zł od 1 m2  powierzchni użytkowej,

3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,82 zł od 1 m2 powierzch-
ni użytkowej,

4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzie-
lania świadczeń zdrowotnych – 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytko-
wej,

5. od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statusowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publiczne-
go – 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,  

C. od budowli – 2% ich wartości.
Podstawa prawna: 
Uchwała Nr X/58/2011 Rady Gminy w Obrowie z 17.11.2011 r. w sprawie 

podatku od nieruchomości na 2012 rok.

Stawki podatku rolnego w 2012 roku wynoszą:
Obowiązujące od 1 stycznia 2012  roku

1. dla gruntów gospodarstw rolnych:
- 2,5q  x 37,64 zł/1q = 94,10 zł (od 1 ha przeliczeniowego gruntów),
2. dla pozostałych gruntów:
- 5q x 37,64 zł/q = 188,20 zł (od 1 ha gruntów).
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
1. dla gruntów gospodarstw rolnych -  liczba hektarów przeliczeniowych 

ustalana na podstawie powierzchni, rodzaju i klas użytków rolnych wynika-
jących z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatko-
wego, 

2. dla pozostałych gruntów- liczba hektarów wynikająca z ewidencji grun-
tów i budynków.

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz mia-
sta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych. 

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
- od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w pkt 1 – równowar-

tość pieniężna 2,5 q żyta,
- od 1 ha gruntów, o których mowa w pkt 2 – równowartość pieniężną 5 

q żyta.
Obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały ro-

ku poprzedzającego rok podatkowy, tj. 2011 r. Cena ta wynosi 37,64 zł 
za q żyta.

Podstawa prawna:
Uchwała Rady Gminy w Obrowie nr IX/53/2011 z 17.11.2011 r. w sprawie 

obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Stawka podatku leśnego w 2012 roku wynosi:
0,220 m3 drewna x 186,68 =  41,0696 zł.
Podstawa prawna:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 paździer-

nika 2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według 
średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 
2011 roku (M. P. Nr 95, poz. 970).
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W zawodach przygotowanych przez nauczyciela wychowania fizyczne-
go z Zespołu Szkół w Osieku n/W. p. Sławomirę Cedro uczestniczyło 72 
uczniów. Drożdżówkę dla każdego uczestnika zapewniła szkoła z Osieka, 
a dyplomy, napoje i transport - Urząd Gminy w Obrowie.

Najlepszych pięciu uczniów z każdej kategorii wystartuje w zawodach 
powiatowych 20.09.2011 r. w Młyńcu. 

1. Popławska Patrycja SP. Osiek n/W.

2. Marcinkowska Patrycja SP. Dobrzejewice

3. Zakierska Aleksandra SP. Obrowo

4. Stefaniak Marcelina SP. Obrowo

5. Kowalska Katarzyna SP. Obrowo

6. Polak Józefina SP Osiek n/W

1. Rutkowski Maciej SP. Obrowo

2. Paurowski Sebastian SP. Osiek n/W.

3. Wrześniewski Patryk SP. Obrowo

4. Sadowski Piotr SP. Dobrzejewice

5. Olkiewicz Mikołaj SP. Dobrzejewice

6. Kulasiński Jan SP. Brzozówka

WYNIKI IGRZYSK SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  
GMINY OBROWO W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 

DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW  
ROZEGRANYCH 16.09.2011 r. w OSIEKU n/W.

 
DZIEWCZĘTA

CHŁOPCY

WYNIKI GIMNAZJADY GMINY OBROWO  
W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH  

DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW  
ROZEGRANYCH 16.09.2011 r. w OSIEKU n/W.

 
DZIEWCZĘTA

1. Rakoczy Patrycja Gimnazjum Obrowo

2. Podlaszewska Jolanta Gimnazjum Obrowo

3. Orent Katarzyna Gimnazjum Obrowo

4. Skowrońska Justyna Gimnazjum Dobrzejewice

5. Wasilewska Julia Gimnazjum Dobrzejewice

CHŁOPCY

1. Chylewski Damian Gimnazjum Dobrzejewice

2. Paurowski Piotr Gimnazjum Obrowo

3. Jabłoński Michał Gimnazjum Dobrzejewice

4. Jaranowski Mateusz Gimnazjum Obrowo

5. Sztangerski Kamil Gimnazjum Obrowo

KALENDARZ ZAWODÓW GMINNYCH  
MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH  

W OKRESIE JESIENNO-ZIMOWYM 2011/2012
 18 grudnia 2011 r. – III kolejka Ligi Halowej Piłki Nożnej w Osieku n/
W. od godz. 10.00

 08 stycznia 2012 r. – IV kolejka Ligi Halowej Piłki Nożnej w Osieku n/
W. od godz. 10.00

 08 stycznia  2012 r. – Gminny Turniej Tenisa Stołowego w Obrowie od 
godz. 16.00

 15 stycznia 2012 r. – Noworoczny Turniej  Halowej Piłki Nożnej w Do-
brzejewicach i Osieku n/W. od godz. 10.00

 29 stycznia 2012 r. – V kolejka Ligi Halowej Piłki Nożnej w Dobrzejewi-
cach od godz. 10.00

 05 lutego 2012 r. – Gminny Turniej Piłki Siatkowej w Brzozówce od 
godz. 10.00

 05 lutego 2012 r. – Gminny Turniej Tenisa Stołowego w Brzozówce od 
godz. 15.00

 12 lutego 2012 r. – VI kolejka Ligi Halowej Piłki Nożnej w Osieku n/
W. od godz. 10.00

 26 lutego 2012 r. – VII kolejka Ligi Halowej Piłki Nożnej w Dobrzejewi-
cach od godz. 10.00

 04 marca 2012 r. – Gminny Turniej Piłki Siatkowej w Brzozówce od 
godz. 10.00

 04 marca 2012 r. – Gminny Turniej Tenisa Stołowego w Brzozówce od 
godz. 15.00

 18 marca 2012 r. – VIII kolejka Ligi Halowej Piłki Nożnej w Dobrzejewi-
cach od godz. 10.00

 26 marca 2012 r. – Puchar Gminny w Halowej Piłce Nożnej w Osieku 
n/W. od godz. 10.00

 15 kwietnia 2012 r. – Gminny Turniej Piłki Siatkowej w Brzozówce od 
godz. 10.00

WYNIKI IGRZYSK SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY OBROWO  
W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ DZIEWCZĄT  

ROZEGRANYCH W DOBRZEJEWICACH 02.12.2011 r.

Do turnieju zgłosiły się cztery druży-
ny: SP. Dobrzejewice, SP. Łążyn II, SP. 
Obrowo, SP. Osiek n/W.
WYNIKI MECZÓW:

SP. ŁĄŻYN II – SP. OSIEK n/W. 3 : 0

SP. DOBRZEJEWICE – SP. OBROWO 0 : 1

SP. ŁĄŻYN II – SP. OBROWO 0 : 1

SP. OSIEK n/W. – SP. DOBRZEJE-
WICE

1 : 0

SP. OSIEK n/W. - SP. OBROWO 1 : 0

SP. ŁĄŻYN II – SP. DOBRZEJEWICE 2 : 0

TABELA KOŃCOWA:

1. SP. ŁĄŻYN II 3   4   5-1

2. SP. OBROWO 3   4   2-1
3. SP. OSIEK n/W. 3   2   2-3
4. SP. DOBRZEJEWICE 3   0   0-4
 
W zawodach przygotowanych przez 

nauczyciela wychowania fizycznego ze 
Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach 
p. Damiana Jankowskiego uczestniczyło 
36 uczniów. Dyplomy, napoje i transport 
zapewnił Urząd Gminy w Obrowie.

Drużyna dziewcząt z Łążyna II będzie 
reprezentowała gminę Obrowo w za-
wodach powiatowych 20.12.2011 r. w 
Złejwsi Wielkiej.

WYNIKI IGRZYSK SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY OBROWO  
W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW  

ROZEGRANYCH W OSIEKU n/W. 26.11.2011 r.
Do turnieju zgłosiło się pięć drużyn: 

SP. Brzozówka, SP. Dobrzejewice, SP. 
Łążyn II, SP. Obrowo, SP. Osiek n/W. 

WYNIKI MECZÓW:

SP. BRZOZÓWKA – SP. ŁĄŻYN II 8 : 1

SP. OBROWO – SP. OSIEK n/W. 6 : 0

SP. DOBRZEJEWICE – SP. BRZO-
ZÓWKA

0 : 5

SP. OBROWO – SP. ŁĄŻYN II 4 : 1

SP. OSIEK n/W. – SP. DOBRZEJE-
WICE

1 : 1

SP. BRZOZÓWKA – SP. OBROWO 0 : 1

SP. OSIEK n/W. – SP. ŁĄŻYN II 2 : 0

SP. OBROWO – SP. DOBRZEJEWICE 2 : 1

SP. BRZOZÓWKA – SP. OSIEK n/W. 2 : 1

SP. DOBRZEJEWICE – SP. ŁĄŻYN II 4 : 1

TABELA KOŃCOWA

1. SP. OBROWO 4  12  13-2

2. SP. BRZOZÓWKA 4     9  15-3

3. SP. DOBRZEJEWICE 4     4    6-9

4. SP. OSIEK n/W. 4     4    4-9

5. SP. ŁĄŻYN II 4     0   3-18

W zawodach przygotowanych przez 
nauczyciela wychowania fizycznego z 
Zespołu Szkół w Osieku n/W. p. Sławo-
mirę Cedro uczestniczyło 45 uczniów. 
Dyplomy, napoje i transport zapewnił 
Urząd Gminy w Obrowie.

Drużyna z Obrowa będzie reprezento-
wała gminę Obrowo w zawodach powia-
towych 15.12.2011 r. w Chełmży.
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Projekt „Flora i fauna Gminy Obrowo”realizowany w 
szkole w Obrowie przy wspó³pracy ze Stowarzyszeniem 
Ekologicznym „Źród³o”

Przyroda okiem uczniów
Młodzi miłośnicy fotografii ple-

nerowej nie leniuchowali – wzię-
li udział w projekcie ekologicznym 
„Flora i fauna Gminy Obrowo”. Spo-
glądając na przyrodę przez obiek-
tyw, uchwycili niezwykłe miejsca i 
chwile. Na początku listopada kon-
kurs został rozstrzygnięty. 

Uroczystość podsumowania kon-
kursu była okazją do spotkania 
młodych przyrodników z samorzą-
dowcami, opiekunami szkolnymi i 
przedstawicielami organizacji eko-
logicznych. W Zespole Szkół im. Ja-
na Pawła II w Obrowie pojawili się 
więc wójt Andrzej Wieczyński, rad-
ny powiatowy Mirosław Nawrotek, 
a także wiceprezes Stowarzyszenia 
Ekologicznego „Źródło” – Mieczy-
sław Kasprowicz oraz nagrodzeni i 
wyróżnieni w konkursie uczniowie 
wraz z opiekunami.

Projekt „Flora i fauna Gminy Ob-
rowo” został opracowany i prze-
prowadzony przez Stowarzyszenie 
Ekologiczne „Źródło” w partner-
stwie z Zespołem Szkół im. Jana 
Pawła II w Obrowie oraz Obrowskim 
Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwo-
ju Edukacji, Kultury i Sportu „Na-
sza Szkoła”. Beneficjent wspólnie 
z partnerami w ramach konkursu 
ofert dla organizacji pozarządowych 
otrzymali ze środków Starostwa Po-
wiatowego w Toruniu dofinansowa-
nie w wysokości 5000 zł. W ramach 

projektu zakupiono projektor mul-
timedialny wraz z ekranem, cztery 
gabloty szklane, 50 tabliczek z opi-
sami drzew i krzewów znajdujących 
się w szkolnym ogrodzie botanicz-
nym, nagrody dla uczestników kon-
kursu „Flora i fauna Gminy Obrowo 
w obiektywie”. Z pieniędzy pocho-
dzących z dofinansowania pokryto 
również koszty wystawy pokonkur-
sowej oraz opracowanie i wydanie 
broszury na temat przyrody w na-
szej gminie.

Tegoroczny projekt to już drugie 
tego typu przedsięwzięcie partner-
skie. W poprzednim roku szkolnym 
zrealizowano projekt „Badamy ja-
kość naszego środowiska”, na któ-
rego realizację pozyskano dotację 
w wysokości 2000 zł ze środków 
Powiatu Toruńskiego oraz 1500 zł 
przekazanych przez Wójta Gminy 
Obrowo.

W imieniu Dyrekcji Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Obrowie, władz 
Stowarzyszenia Ekologicznego 
„Źródło”,  Obrowskiego Stowarzy-
szenia na Rzecz Rozwoju Eduka-
cji, Kultury i Sportu „Nasza Szkoła” 
oraz własnym, chciałbym podzięko-
wać wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do realizacji 
naszego projektu.

Przemysław Piotrowski
Więcej na www.szkolaobrowo.

streemo.pl

I miejsce: Daria Wróblewska (Gimnazjum nr 1 w Obrowie)

II miejsce ex aequo: Natalia Golan (SP w Obrowie) i Zuzanna Pacz-
kowska (Gimnazjum nr 1 w Obrowie)

III miejsce ex aequo: Maciej Rumiński (SP Łążyn II) i Karolina Koń-
czalska (Gimnazjum nr 1 w Obrowie)

Wyróżnienia:
Szkolne Koło Przyrodnicze w Brzozówce; Szkolne Koło Przyrodnicze 
w Łążynie II; SP Łążyn II: Paulina Gręgowska, Oliwia Marcinkowska, 
Szymon Rygielski; Gimnazjum nr 1 w Obrowie: Agnieszka Stencel, Pa-
trycja Murawka, Kinga Gąska, Karina Zielińska, Daria Pilewska, Kata-
rzyna Kawczyńska, Ewelina Wierzbowska, Karolina Mychlewicz.


